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Uitgave weekbrief: 
 
Dit is de laatste weekbrief voor seizoen 2006/2007. De e.v. uitgave  
voor het nieuwe seizoen zal ca. midden juli verschijnen. 
 
Openingstijd kantine op zaterdag:
 
Gedurende het gesloten seizoen zal de kantine geopend zijn van 
13.00 – 17.00 UUR. De keuken is niet geopend. 
Op doordeweekse dagen is het hek open zodat u in ieder geval uw 
oud papier en PET flesjes kwijt kunt. 
 
INTERCLUBTOERNOOI: 
 
Het seizoen afsluitende toernooi gaat door op ZATERDAG 26 mei 
a.s. – alle deelnemers worden om 12.30 uur verwacht. De 
teamindeling zal dan worden bekend gemaakt. 
 
Van alle deelnemers wordt verwacht, dat zij zelf een broekje, een 
paar kousen en eventueel een trainingspak meenemen. Voor de 
shirts/resp. overgooiers wordt gezorgd door de club. 
 
Resultaten enquête. 
 
Zoals bekend hebben wij enige tijd geleden enquêteformulieren 
naar onze leden en donateurs gestuurd. Er werden 45 formulieren 
ingevuld en ontvangen, wat op zich een goed resultaat is. Daarin 
werd door 20 mensen een toezegging gedaan om iets te doen voor 
de club, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hieronder ook 
mensen waren, die zich al inzetten in het vrijwilligerswerk voor 
onze vereniging. Met de nieuwe toezeggingen zal zeker iets 
gedaan worden, want wij zullen die mensen uitnodigen voor 
nadere gesprekken. Jullie weten dat een vereniging staat of valt 

met vrijwilligerswerk, dus we zullen daar als bestuur beslist op 
terugkomen. 
In de enquête werd tevens gevraagd of men voor of tegen een 
fusie met een andere vereniging is. Uit de antwoorden bleek dat 
22 leden zich voor een fusie uitspraken, 9 tegen en 10 leden, die  
wat huiverig waren, maar wel ja invulden als het niet anders kan. 
Verder werden er vele slotopmerkingen/verbeterpunten aangege-
ven, waaraan het bestuur de nodige aandacht aan zal besteden 
en die zeker  een vervolg zullen krijgen. 
Vanaf deze plaats dankt het bestuur een ieder, die aan de 
enquête heeft meegewerkt. 
 
Contributiereglement en aan- en afmelden. 
 
In ons contributiereglement heeft iedereen kunnen lezen dat het 
lidmaatschap van de vereniging voor het nieuwe seizoen vóór 1 
juli moet worden opgezegd. Dit moet schriftelijke gebeuren. 
Helaas komt het nog vaak voor dat men na deze datum het 
lidmaatschap opzegt. Omdat men op de ledenlijst staat vermeld 
betekent dit dat wij kosten o.a. aan de KNVB verschuldigd zijn. 
Leden die dus na 1 juli opzeggen zullen wij dan ook deze kosten 
van € 25,- doorberekenen en dit dient contant aan ons te worden 
betaald. Die zich helemaal niet afmelden en ook niet meer komen, 
alsmede leden die zich tussentijds schriftelijk afmelden moeten 
wel de contributie voor een heel seizoen betalen. 
Tevens vermelden wij dat aan- en afmelden in de maand mei 
alleen op de dinsdag- en donderdagavond kan gebeuren. Wij 
verzoeken iedereen met deze maatregelen rekening te houden. 
 
Training: 
 
Donderdag 24 mei a.s. is de laatste trainingsavond van dit sei-
zoen.Voor diegenen die op woensdagavond willen doortrainen is 
het kunstgrasveld beschikbaar. De kantine is echter gesloten.  
Er dient nog overleg te zijn, wie de sleutel van het hek beheert. 
 



 

DOOR DE OGEN VAN DE COACH: 
 
 
WAT EEN ONTKNOPING!!!   TOGR ook volgend jaar hoofdklasser…. 
 
Wie had dit een half jaar geleden durven dromen. Het is al veel 
gezegd en geschreven maar TOGR 1 was al dood en begraven in 
de winterstop met 6 punten uit 14 wedstrijden. Een wederopstan-
ding waar de hele voetbalwereld van heeft opgekeken. 
 
Inderdaad hebben we in Portugal de basis gelegd voor deze 
miraculeuze Houdini ontsnapping. Maar na de overwinning op 
Katwijk uit volgden toch weer 2 nederlagen.  
En toch kregen we het roer om. We zijn vrijuit gaan spelen, we 
waren immers toch al gedegradeerd….. 
De ommekeer was dus Heerjansdam uit waar we op karakter,met 
bloed zweet en tranen een overwinning uit het vuur sleepten. 
Met Oswaldo als centrale middenvelder en het gevaarlijke spitsen-
duo Garcia Mendes en van Rixoort als afmakers volgde er een 
indrukwekkende serie en we passeerden Heerjansdam en Vitesse 
Delft op de ranglijst.  
Je weet dat je niet alles kan winnen en dus kwam het verlies tegen 
ASWH niet onverwacht. We hadden pech dat topspits Human een 
passend afscheid wou nemen en ons persoonlijk de das om deed. 
Een scheidsrechterlijke dwaling onthield ons van een terechte 
penalty en dus gelijkspel. 
Uit tegen Doto waren we niet scherp. Het was dat Miquel Lopes 
Silva met ons meedacht anders was de nederlaag hoger uitgeval-
len. Weer een dubieuze pingel na een duw op Nahom was zuur en 
liet de emoties hoog oplopen. Zouden we het dan toch weg gaan 
geven? 
Katwijk thuis werd met 4-3 verslagen na een zinderende wedstrijd 
en dus de beslissende wedstrijd tegen kampioen Rijnsburg die het 
allerminst weggaf. Gootjes wilde topscoorder worden, Biekman 

was op links een plaag voor Ivo, nee we hebben het op eigen 
kracht gedaan. 
 
In de bus hadden wij als technische staf al noodscenario`s op 
papier gezet voor als we achter stonden maar ook als we voor 
stonden. 
TOGR stond onder druk van een ontketend Rijnsburg en we 
moesten de sterke Kuhlman beteugelen.  
Robert de Heer werd gebracht als sterke (lang uitgeschakelde) 
verdediger. Laat het nou net die wissel zijn die 2 minuten voor tijd 
ons naar het behoud in de hoofdklasse schiet. ….Een gouden 
wissel ! 
 
Bloed,zweet en tranen 
Dit heeft het ons gekost om erin te blijven.De technische staf heeft 
het aangereikt,de spelersgroep heeft het opgepakt. Beleving, 
strijd, passie, naar voren spelen en  DE WIL OM TE WINNEN. 
 
Diverse spelers speelden met pijn en zelfs ``bloed`` in hun 
schoenen. Zweet was er voor nodig om 23 punten te pakken en 
daarna was het tijd voor de tranen. 
Bij ondergetekende voor de microfoon van Rijnmond, bij onze 
Joop Knipscheer op het veld en later in de kantine en ook der Alte 
Ed Boersema in de kantine. Wat een ontvangst mensen…om 
rillingen van te krijgen. De hele kantine stond vol met supporters, 
applaudisserend alsof we kampioen waren geworden.Het werd 
een gezellig feest tot de late uurtjes… 
 
Een groot compliment verdient ons (bijna…) complete bestuur  dat 
het vertrouwen in ons als technische staf heeft gehouden ondanks 
de slechte resultaten. 
Bij mijn aantreden als trainer verkondigde ik bij een technisch 
overleg dat rust de basis is voor succes (toch Ad??). Een 
kampioenschap in 2006 en een behoud in 2007 zijn het gevolg. 
We hebben een basis gelegd voor de toekomst 



Toch hoop ik dat komend jaar niet weer,net als dit jaar, mensen 
negatief zijn als de resultaten uitblijven. 
In oktober waren de trainers voor velen ongeschikt, terwijl we in 
mei 2006 kampioen werden. Verkeerde wissels,``dat je die speler 
opstelt``,``die speler kan er toch niets van``,``we spelen te 
aanvallend of te verdedigend`` 
.Nu een jaar later weer schouderkloppen na het behoud. Laat ons 
nou gewoon het technische beleid bepalen, discussie in de kantine 
mag maar wij trainen 3x per week met die gasten, wij weten echt 
wel welk team en met welke spelers we de meeste kans op succes 
hebben. 
   
Mijn complimenten gaan uit naar de gehele spelersgroep en tech-
nische en medische staf. We hebben het MET ELKAAR gedaan. 
Grote klasse !!!! 
Op zaterdag 26 mei zullen we op een passende wijze afscheid 
nemen van dit bijzondere seizoen. 
 
Een groot compliment verdienen tevens de jongens die TOG gaan 
verlaten maar tot de laatste snik geknokt hebben voor dit resultaat. 
Winston, 2 jaar lang een voorbeeld qua instelling en een echte 
winnaar, de stoppende Ivo: veel geblesseerd, maar als ie speelde, 
foutloos! 
De centrumverdedigers Jurgen en Frank; altijd met inzet, sterk in 
de duels. 
Ook gifkikker Mark speelde een goede 2e seizoenshelft, Mark: 
succes bij SHO. Celsius was een van de gangmakers in de 
kleedkamer.Op het veld veelal succesvol om wedstrijden open te 
breken. Cella doe je best volgend jaar bij Noordwijk, maar, het is 
ver hoor…Roel was na de winterstop zeer belangrijk voor ons. 
Jammer dat zijn kwaliteiten pas laat naar boven kwamen. Volgend  
seizoen zal Nieuwenhoorn veel plezier van hem beleven. 
Als laatste Fredson en Nahom.Jongens jullie zijn nog jong jullie tijd 
komt nog wel. Succes in jullie verdere voetballoopbaan. 
 

TOGR gaat volgend seizoen dus met een vrij nieuwe groep aan 
de slag.Toch blijven er genoeg spelers die TOGR een eigen ge-
zicht hebben gegeven. 
Ruben,Michael (Nerum), Oswaldo, Antonio en Carlitos spelen al 
jaren aan de Charloisse Lagedijk. Maar ook Robert, Mark 
Smeeding en Stevey hebben inmiddels een groen wit hart. 
Samen met Brian, Chris, Remko, Marbah vormen zij het 12 tal 
blijvende spelers. 
 
We verwelkomen na de vakantie de volgende al eerder genoemde 
nieuwe spelers:Jeroen, Boudy, Onno, Raymond, Marphe, Louis, 
Carlos, Niels en als laatste werd bekend dat Giovanni Senior 
volgend seizoen de kleuren van TOGR zullen verdedigen .Welkom 
heren en we verwachten veel van jullie. 
Met deze 21 mannen gaan we het volgend seizoen doen en 
proberen dan een minder hectisch seizoen voor te schotelen dan 
afgelopen 2 jaar, met een thriller als besluit. 
Doelstelling zal zijn om ons in de middenmoot te spelen!  
 
Nu gaan we lekker uitrusten, vakantie vieren, (ik op 7 juli a.s 
trouwen) en daarna weer met veel plezier aan een nieuw voet-
balseizoen beginnen.  
 
Een prettige vakantie toegewenst, ook namens mijn assistent- 
trainers Milko en Martin 
 
Theo de Boon  
      
A1 – elftal
 
Let op: toernooi op zaterdag 9 juni a.s. bij NBSVV, Sportpark DE 
KREEK, Wilhelminastraat 61, Nieuw Beijerland 
 
Vertrektijd vanaf kantine: navragen bij Leo of Denis (programma 
Is op dit moment nog niet bekend). Toernooi duurt de hele dag.   
 


